Vid
Sveriges
Bridgeförbunds riksstämma i
Sollentuna den 19-20
oktober valdes en ny styrelse.
Från den gamla omvaldes Mats
Qviberg, ordförande, och Mari
Ryman, Anna-Lena Högström och
Lars Persson. Som nya ledamöter
valdes:
Christer Cedergren är 56 år och
bor i Enköping. Han har nu tjänstepension från Försvarsmakten
och har 2001 gjort en stor administrativ ledarinsats vid O-ringen.
Christer är regionmästare** och
tävlingsledare med guldlicens.
Han är ordförande i Köp En Sol
BS sedan -92 (bridgeresor), styrelseledamot i SBF 1981-86, ordf.
i Ångermanlands BF 1976-81 och
f.d ordf. i två olika klubbar.
Calle Ragnarsson är 34 år och
bor i Linköping men är uppvuxen
i Halmstad. Han är gymnasielärare i matematik och fysik samt
studierektor. Calle är stormästare med placeringar som 3:a
såväl i SM-par 1994 som i SMmixed 2001. Han är ordförande
och distriktstävlingsledare i Östra
Mellansvenska BF, f d ordf. i Filbyter Bridge.
Torsten Åstrand är 62 år och
bor i Motala, men har tidigare
bott i Säffle. Han är f d administrativ chef för Electrolux Constructor. Torsten är riksmästare
och har medverkat i SM-finaler i
par 5 gånger samt i lag. Han är
internationell tävlingsledare och
har dömt i två VM och ett antal
EM m m. Förutom flera förbundsuppdrag de senaste åren är Torsten ordförande i Motala BA, f
d distriktstävlingsledare i Värmland-Dals BF, styrelseledamot i

Mats Qviberg, Mari Ryman, Lasse Persson, Peter Johansson, Calle
Ragnarsson, Torsten Åstrand, Per Fåhraeus, Anna-Lena Högström och
Thomas Larsson. Saknas på bilden gör Christer Cedergren.
Östra Mellansvenska och ordf. i
Billerud BK.
Thomas Larsson är 26 år och
bor i Stockholm men kommer från
Sundsvall. Han är art director på
en reklambyrå, egen företagare
och har varit ledare inom friidrotten. Thomas har vunnit JSM-lag
för juniorer, suttit i SUBF:s styrelse i tre år och diplomerat
sig som bridgelärare vid 18 års
ålder. Han har även arbetat som
ungdomsledare i Medelpad, suttit
med i Utbildningskommittén i fyra
år och coachat yngre juniorlandslaget i Turkiet år 2000.
Peter Johansson är 39 år och
bor i Borlänge. Han har skivaffär
och är frilansjournalist. Peter är
regionmästare***, sitter i styrelsen för Dalarnas BF, skriver bridge
i olika tidningar, är junioransvarig
för Borlänge BK och pressansvarig i klubb och distrikt.

Per Fåhraeus är 58 år och bor
i Varberg. Han är sedan tolv år
VD för Varberg Energi AB. Per är
stormästare, kom 2:a i SM-lag
1995 och 3:a redan 1965. Han
är nu ordförande i Hallands BF
och har tidigare varit ordförande
i Gävleborgs BF och även i BK S:t
Erik.

Sveriges Bridgeförbund har sedan
många år haft en organisation
med ett stort antal kommittéer,
som ansvarat för var sitt kompetensområde. Dessa har nu slagits
samman till endast tre.
Tävlingar under ledning av Torsten Åstrand.
Medlemmar under ledning av
Christer Cedergren.
Ekonomi under ledning av Per
Fåhraeus.
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Kansliet önskar
alla medlemmar och funktionärer
en riktigt

Juniorer i Sveriges Bridgeförbund
erlägger normalt sätt ingen medlemsavgift. Detta gör att de går
”lite utanför” de normala systemen för registrering av medlemmar.

God Jul och ett
Gott Nytt År!

En viktig funktion i ruter är att
man kan rapportera mästarpoäng
kuponglöst. Det sker bäst genom
att man mailar en rapportfil till
ruter@bridgefederation.se .
Betalningen för mästarpoängen
skall i princip ske på samma
sätt som tidigare. Då köpte man
block med kuponger, som användes tills kupongerna tagit slut.
Nu skall man sätta in ett lämpligt
belopp på sitt konto hos Sveriges Bridgeförbund, och rapportera tävlingar tills pengarna har
tagit slut.
På förbundets hemsida under
”Medlem på nätet” kan varje
licensinnehavare se sitt konto
med aktuell ställning och alla

Kansliet har bytt telefonväxel.
Det har medfört att du nu kan
ringa direkt till den du önskar
tala med. Vill du nå växeln ring:
08-545 270 50.

Klubben måste rapportera in sina
aktiva juniorer v a r j e år. Detta
görs enklast genom att klubben
skickar en lista till förbundet över
de medlemmar som skall registreras.

transaktioner. Det krävs dock ett
lösenord, som är detsamma som
licensnumret.
Dagen efter det att en klubb
skickat in en fil, finns en resultatlista på nätet med uppgift om
erhållna mästarpoäng. Denna går
bra att skriva ut och anslå på
klubben.
Det går också att skriva ut Mästarpoängutdrag från nätet för
såväl enskilda medlemmar, som
för hela klubben. Det vore bra
om man i varje klubb kunde utse
en ansvarig för detta. I annat fall
går det bra att ringa kansliet, om
någon vill ha utdrag ur MP-registret.
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Se till att din kassör eller medlemsansvarige gör detta så snart
ett nytt spelår startat.
Då denna rutin fungerar dåligt
finns alla skäl att redan nu kolla
hur det står till med innevarande
år.
Många juniorer får inte Svensk
Bridge förrän sent på våren just
för att man ”glömt” att rapportera dem som medlemmar.
Är du junior och läser detta,
logga in på Internet, besök http:/
/db.bridgefederation.se och sök
upp din klubb. Kolla att man
registrerat dig. Om inte, stöt på
de ansvariga i klubben, så att det
blir gjort!

Under
helgen
19-20
oktober avhölls förbundets riksstämma. Bland
annat diskuterades en
motion från Gävleborgs
BF, i vilken man föreslog
en helt ny uppläggning
av Allsvenskan.
Det var en mycket fyllig motion,
där man beskrev förändringar
i hela seriesystemet. Det mest
intressanta var ideén att de två
lägsta divisionerna, skulle arrangeras på klubb- och distriktsnivå,
så att alla medlemmar skulle
kunna vara med.
För närvarande deltar cirka 500
lag, vilket motsvarar 3000 medlemmar, vilket i sin tur är 20%
av de anslutna medlemmarna. I
så gott som alla andra sporter är
denna procent mycket högre.
Nå, hur skall man då få med alla
medlemmar i denna tävling?
Det viktigaste är att intressera
den vanliga klubbmedlemmen och
den vanliga kursdeltagaren. Om
man informerar deltagarna på en
kurs, att de nästa termin skall
spela allsvenskan mot varandra,
kanske många kan tänka sig vara
med.

Trots att alla tycker att tanken är
god, finns det många hinder den
kan stupa på.

Går det att intressera dem för ett
nationellt seriesystem, även om
det är i lägsta divisionen och bara
på den egna klubben? Det brukar
vara svårt att få med dem i det
vanliga klubbspelet. Kan det vara
så att det här är lättare?

Kan man inte få dessa positiva till
”En allsvenska för alla”, kommer
man aldrig att lyckas. Tveksamma
elever kommer inte att anmäla
sig till något, som inte kursledaren rekommenderar.

På många klubbar spelas mest
partävling, och intresset för lagspel är lågt. Kan en allsvenska på
klubbnivå förändra detta?

Det är viktigt att få klubbstyrelserna att arbeta för detta. Känner
de att ”En allsvenska för alla”
konkurrerar med klubbens normala aktiviteter, kommer vi inte
att lyckas. Det gäller att få in allsvenskan i det ordinarie spelprogrammet.

Även här måste styrelserna vara
positiva. Distrikten skall administrera de två lägsta divisionerna,
och om man ser en konkurrens
med de sedvanliga distriktsserierna kommer inte entusiasmen
att bli den största.

Här är man positiv, men en aning
stelbent. Det är knappast möjligt att ändra ett befintligt seriesystem från ett år till ett annat,
åtminstone inte att genomföra en
radikal förändring.

Tävlingskommittén har fått i uppdrag att i samarbete med förslagsställarna ta fram förslag
på hur detta skall kunna förverkligas. Det troliga är att ett
antal idéer dyker upp, som sedan
testas på ett fåtal klubbar i ett
fåtal distrikt. Erfarenheterna därifrån blir sedan ledstjärnor i övriga
distrikt.
Sammanfattningsvis har Gävleborg kommit med ett utmärkt
förslag, som dock har stora administrativa hinder att överbrygga.
Alla som har en god idé hur detta
skall kunna genomföras, på sin
klubb, i sitt distrikt eller på sin
kurs ombeds föra denna vidare,
så att vi får en idébank till TK. Det
går bra att ringa Björn Gustavsson på kansliet 08-545 270 54
eller maila på bgu@bridgefederation.se. Det går också bra att
kontakta TK:s ordförande Torsten
Åstrand på 0141-557 57 eller
torsten.astrand@telia.com

Ni säljer väl bingolotto. Lotterna
är i särklass den bästa intäktskällan för våra klubbar. Om man
säljer så lite som 10 lotter i
veckan så inbringar det ändå
under ett år nästan 10 000
kronor!

Ruter är som bekant det
dataprogram som alla
klubbar anslutna till SBF
fått, OM de beställt det.
Att beställa programmet
är inte speciellt svårt
- kontakta kansliet så
kommer det på posten!
För dig som använt Ruter eller
har synpunkter på programmet
rekommenderar vi följande internet-adress:
http://db.bridgefederation.se/
ruter
På samma adress hämtar man

Mer information om var och hur
ni kan fixa det här med bingolotto till er klubb får ni från kansliet.
hem uppdateringar av medlemsregister med mera.
Om din klubb var på hugget
fick man den första versionen av
Ruter i september. I mitten av
november kom den andra versionen. Ruter utvecklas hela tiden
och i mitten av februari kommer
vi att ha vad som betecknas
som slutversionen med det mesta
komplett.
Självklart kan du också maila
dina synpunkter eller vad det nu
må vara som handlar om Ruter:
ruter@bridgefederation.se

December
1-2
JSM-par final
15
Sista anmälningsdag
Allsvenskans division IV
2002
Januari
21-27 Juniorrally III
Februari
2-3
OBS 2, Dam OBS
17
JSM-lag kval, sista speldag,
18
Sista anmälningsdag SM-lag

Klubbar och distrikt kan
beställa hem en SBFkonsulent. De deltar ofta
på styrelsemöten och har
väskan packad med alla
nyheter och kursmaterial.
Information och diskussion, funderingar inför framtiden och planering. Eller varför inte göra en
skoldrive? Kanske ”Bridge på 60
minuter” som är ett annat sätt
att marknadsföra bridge på? Allt
för större förståelse och nyrekrytering. Vid alla dessa verksamheter kan det vara bra att få hjälp.
Kontakta konsulenten i god tid.

Mars
3
16-22
17
17-18
23-24
April
1-30
6-7
9-21
13-14
21

Sista anmälningsdag SM-par
EM-mixed, Oostende, Belg.
Sista speldag SM-lag kval
och Allsvenskan division IV
Junior OBS 2
JSM-lag final

21-27

Aprilsilver
SM-lag semifinaler
Nybörjarträffen
OBS 3
Sista speldag och anmäl
ningsdag SM-par damer,
mixed och veteraner
Juniorrally IV

Maj
10-12

SM-lag final

Juni
7-8?
15-29

World Wide bridge Contest
EM-lag, Salsomaggiore, Ita.

Sveriges Bridgeförbund
Nygammal distributionscentral i Tolg
Vi har omorganiserat så att förutom försäljning av kursmaterial, sker även övrig
materialdistribution från kansliet i Tolg. Härigenom avlastas kansliet i Stockholm och vi
får en samordnad lagerhållning.
Nygammal adress är:

Sveriges Bridgeförbund, Tolg, 360 40 Rottne
Geografiskt ligger Rottne 3 mil norr om Växjö och hit är du välkommen på besök eller
med dina telefonbeställningar. OBS! Nytt telefonnummer.

Telefon: 0470-79 42 50

sten.alfredsson@bridgefederation.se
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Varor till försäljning

Gratismaterial

Kursmaterial:
Trappan. SBFs grundkurs.
Elevhäfte
Lärarhandledning
Dito med overhead i svart/vit
Dito med overhead i färg
Trappans givar på diskett (dup-filer)
Hissen. SBFs fortsättningskurs.
Elevhäfte
Lärarhandledning
Dito med overhead i svart/vit
Dito med overhead i färg
Bridgens underbara värld
Studiecirkelmaterial framtaget i samarbete SBF/SISU idrottsutbildarna

Kursaffischer – "Kom och provspela Bridge"
Våra vanligaste domslut – infoblad
Tävlingsledarkurser
Steg 0 — handledning 4 sidor
Steg 1 — utbildningsmaterial 12 sidor
Steg 2 — utbildningsmaterial 8 sidor
Drift av en Bridgeklubb — 12 sidor
Stadgar
Normalstadgar för klubb och SBFs stadgar
Bridge - vad är det? — folder
Varför ska du vara med i en bridgeklubb - A4-sida
Nybörjarträffen
Inbjudan och souvernirhäften
Bridge på 5 minuter – folder
Skolkampen – affisch

65.00
90.00
450.00
600.00
25.00
55.00
90.00
380.00
480.00

75.00

Övrigt:
SBF
Lagar 97
En giv för framtiden (hela behållningen går till ungdomsbridgen)
A4-pärm märkt "Klubbhandbok"
Bildekal "Bridge är sport"
Bridge-pin
Bridgelexikon sv/eng, eng/sv
Mästarpoäng Brons (50/block)
Sten Alfredsson
TL 1 Tävlingsledare på hemmaplan.
Kortfattad introduktion
Anders Wirgren
Lär dig spela bridge i TV

45.00
89.00
25.00
5.00
10.00
10.00
350.00

40.00
65.00

Härifrån ombesörjs även utskick av välkomstpaket till nya
medlemmar och brons-/silverkuponger som beställts via postgiroinbetalning.
Har du frågor om något med bridgeanknytning är du välkommen att höra av dig.

Ungdomstidningar
Blaskan 1 – 12 stenklara sidor för kortlirare
Blaskan 2 – 16 stenklara sidor för kortlirare
Tolg - av fornordiska "tolghie"
som betyder "mötesplats vid vattenled".

Nu finns studiematerialet
för alla som vill komplettera
själva bridgespelet med en
berikande och inspirerande
studiecirkel, som lyfter fram
andra dimensioner...



Ur innehållet:
• Varför bridge?
Hjärnan behöver också tränas.
• Historik: Hur bridge kom till.
• Bridgeklubben - distriktsförbund - Sveriges Bridgeförbund
• Tävlingsformer
• Framtiden: Datorbridge och
Internet.
• Etik, uppträdande vid bordet.
Respekt för med- och motspelare.
• Bridgelagarna. Behövs de?
• Engelska, bridgens språk.

Allt detta finns samlat i
studiematerialet Bridgens
underbara värld. Ett studiematerial som är utformat för cirkelstudier
och utgår ifrån folkbildningens spelregler
(som gäller för att
kunna få samhällsstöd).
Materialet är framtaget i samarbete
mellan
Sveriges
"RIDG
ENS 5
NDERB
Bridgeförbundet och
ARA 6
ØRLDI
NDD
SISU Idrottsutbildarna. Samarbetet är också grunden
för genomförandet av studiecirklarna i bridgeklubbar
runt om i Sverige.
Bridgeutövarna får nya erfarenheter, nya kunskaper och
nya upplevelser i studiecirklarna!
Med förhoppning om en givande bridgeutbildning!
Micke Melander
Sveriges
Bridgeförbund

Jan Byström
SISU
Idrottsutbildarna



 


Kontakta ditt lokala SISU distrikt som beställer åt dig. Materialet
levereras sedan från Sveriges Bridgeförbunds materialcentral i Tolg.
Du kan också beställa genom att maila sten.alfredsson@bridgefederation.se, eller genom att ringa:

